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MÉDIO ARAGUAIA REDE ESTADUAL PROPOSTAS CAMPO NOVO

2020/21

CHOQUE-REI

Críticas da
torcida e
defesa da
diretoria

Máquina
de solda
ultrassônica
em Sinop

É com certa frequência 
que torcedores de Palmeiras 
e São Paulo têm reclamado 
dos trabalhos de Vanderlei 
Luxemburgo e Fernando Diniz 
em 2020. Criticados, os rivais 
se enfrentam hoje no Allianz 
Parque, às 18h, em jogo válido 
pela 15ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.
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QUEDA DE HELICÓPTERO

A Usina Hidrelétrica Sinop 
entregou nesta semana ao 
Rotary Club Sinop Teles 
Pires uma máquina de solda 
ultrassônica, equipamento 
que pretende otimizar, am-
pliar e padronizar a produ-
ção de máscaras protetoras 
nesse período de pande-
mia. 
                              Página  -7

Os três tripulantes que estavam no helicóptero da Força Nacional que caiu no Pantanal em 
Poconé estão internados em tratamento em um hospital particular da capital. A queda ocorreu 
enquanto a equipe combatia os incêndios na mata perto da cidade.                     Página -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O presidente da Aprosoja, Antonio Galvan, acredita que a estimativa da Conab 
de que a safra 2020/21 alcance recorde de 268,7 milhões de toneladas pode ser 
concretizada, contudo, o fator determinante para que isso ocorra está direta-
mente relacionado aos efeitos climáticos.                Página -4

Clima é fator determinante
para recorde nesta safra

TRIPULANTES ESTÃO INTERNADOS



    

Marketing não é bruxaria, mágica ou milagre. Se 
uma pessoa ou empresa conquista excelente 
resultado financeiro, sempre irá parecer esse 
resultado é uma questão de bruxaria

A escolha, a ser avaliada pelo Senado, do de-
sembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo 
Tribunal Federal constitui mais um passo no distan-
ciamento do presidente da República da plataforma 
extremista com que se elegeu e tentou governar por 
mais de um ano.

Em contraste com nomes de radicais religiosos 
e outras figuras excêntricas que eram aventadas na 
base mais fiel a Jair Bolsonaro, a trajetória do juiz fe-
deral parece próxima da usual para o establishment 
da governança jurídica.

Conselheiro, no Piauí e nacional, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e apadrinhado por oligarcas in-
fluentes, Kassio Nunes foi nomeado na cota da advo-
cacia pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para 
o Tribunal Regional da 1ª Região.

A alçada da corte abrange o Amapá, estado re-
presentado pelo atual presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM), um dos avalistas da indicação ao 
STF. Juntaram-se à pajelança em torno do nome do 
candidato os ministros do Supremo Gilmar Mendes 
e Dias Toffoli.

Nada novo sob o sol. Funcionaram os estímulos 
à moderação que estão na sintaxe do pacto constitu-
cional de 1988, mesclados à prática pré-moderna —a 
“cordialidade”, na acepção crítica de Sérgio Buarque 
de Holanda— dos encontros informais entre autorida-
des que têm o dever legal de fiscalizar e mandatários 
por elas fiscalizados.

A entrada de um novo magistrado na principal 
corte do país, no entanto, tem consequências que vão 
muito além das circunstâncias políticas do momen-
to da nomeação. Aos 48 anos, Kassio Nunes poderá 
atuar no STF até 2047, atravessando sete mandatos 
presidenciais.

O poder de que disporá, mesmo num colegiado 
de 11 integrantes, não é nada trivial, como tem sido 
demonstrado à exaustão nos últimos anos. Por isso 
é essencial que os senadores utilizem com diligência 
e profundidade a prerrogativa de sabatinar o nome 
proposto pelo Planalto para que não reste dúvida so-
bre suas condições de arcar com tamanha responsa-
bilidade. A Carta exige, além da idade mínima de 35 
anos, notável saber jurídico e reputação ilibada dos 
nomeados ao STF. Os cidadãos, e os próprios senado-
res, estão bastante desinformados a respeito desses 
dois aspectos no caso de Nunes.

Além disso, é necessário ouvir do candidato 
à vaga de guardião das liberdades constitucionais 
compromissos inarredáveis com a democracia repre-
sentativa, o Estado de Direito, a proteção das minorias 
e o desenvolvimento sustentável. Que a sabatina do 
próximo dia 21 não repita deprimentes cerimônias de 
bajulação do passado.

Editorial

Sabatina para valer

IVERMECTINA CARA
O secretário de Saúde Gilberto Figuei-

redo preferiu não comentar a operação que 
afastou o secretário de Saúde de Cuiabá, 
Luiz Antonio Possas de Carvalho. Ele dis-
se que já tem muitos problemas no Estado 
para lidar e não tem tempo de examinar a 
questão na Capital. Possas foi alvo da Ope-
ração Overpriced, que investigou supostas 
irregularidades na compra do medica-
mento Ivermectina, usado no tratamento 
da Covid. No início da pandemia, Possas 
e Figueiredo andaram se estranhando em 
razão da abordagem do Município e do Es-
tado em relação à pandemia.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

APARELHO QUEBRADO
Os funcionários e usuários do Ganha 

Tempo do Cristo Rei, em Várzea Grande, 
estão sofrendo com o ar-condicionado 
quebrado há duas semanas. Com calor que 
chega a 43ºC, os funcionários estão sub-
metidos a condições insalubres no expe-
diente. O mesmo pode-se dizer de quem 
procura serviços na unidade. A Secretaria 
de Planejamento e Gestão, responsável 
pelas unidades do Ganha Tempo, informou 
que as altas temperaturas sobrecarregam 
os aparelhos. Assim, eles não conseguem 
refrigerar o ambiente.

Crédito: Força Nacional

IMAGEM DO DIA

é necessário ouvir do candidato com-
promissos inarredáveis com a de-
mocracia representativa, o Estado de 
Direito, a proteção das minorias e o 
desenvolvimento sustentável

“ “

Marketing não é bruxaria, mágica ou mi-
lagre. Se uma pessoa ou empresa conquista 
excelente resultado financeiro, qualidade de 
vida e prestígio, para quem está de fora ou 
para os menos informados, sempre irá pare-
cer esse resultado é uma questão de bruxa-
ria, mágica ou até um milagre.

Marketing não é... propaganda. Existe 
uma grande confusão entre marketing e pro-
paganda. Fazer essa confusão é o mesmo 
que confundir árvore com a folha da árvore. 
Propaganda são as folhas da árvore. Marke-
ting é a árvore. Podemos fazer marketing 
sem propaganda. Essa confusão existe por-
que a propaganda foi a parte mais ruidosa do 
marketing de massa da era industrial. Atual-
mente vem ganhando força a comunicação 
pessoal e interativa.

Marketing não é... ...Sinônimo de mentira, 
imoral ou antiético. Tenho certeza que você 
em algum momento já ouviu a frase: “Esse 
produto não tem qualidade, não é tão bom 
assim...” - “É puro Marketing “. Marketing é 
uma ferramenta de gerar valor para o cliente 
e para a empresa. E como toda ferramenta, 
vai depender de quem a utiliza. Uma faca não 
é moral ou imoral, ética ou antiética. O seu 
uso por uma pessoa que tenha má intenção, 
sim, será moral ou imoral, ética ou antiética. 
Não podemos punir a faca pelo uso que fize-
ram dela. Podemos punir atitude antissocial 
de quem a usou mal.

Marketing não é... bicho papão. O Marke-
ting é a ferramenta ideal para esses novos 
tempos. A partir dele, podemos identificar 
novas oportunidades- através de pesquisas 
– e estabelecer objetivos e alternativas estra-
tégicas para alcançá-las. É possível conhecer 
e aplicar as variáveis de Marketing na sua em-
presa para gerar valor para os seus clientes.  
Ele não é uma ciência difícil. E é preciso en-
tender que não é preciso se tornar um mes-
tre do Marketing, isso leva a vida inteira, mas, 
sim conhecer e ter condições de empregar 
corretamente suas técnicas de administração 

no seu negócio.
Marketing não é... receita de bolo. Não é 

objetivo dessa ciência indicar soluções pron-
tas e acabadas, já que, cada caso é um caso. 
Nela você encontrará caminhos seguros para 
que você encontre suas próprias soluções 
para o seu negócio. Não existe receita pronta. 
Tudo é fruto de planejamento e capacidade 
de implementar as mudanças necessárias. A 
administração de marketing como ferramen-
ta geradora de valor, é o caminho que levará 
à solução desde que corretamente utilizada. 
Marketing não é... Responsabilidade de um só. 
Toda a empresa é responsável pela geração de 
valor na percepção do cliente.

Marketing não é... caridade. A Filantropia 
ainda pode ser confundida facilmente com o 
Marketing Social, pois, envolve um trabalho 
em direção as causas sociais. Porém, a defini-
ção de Filantropia é entendida como doação e 
caridade. Na Filantropia não existe uma equi-
valência exigida pela empresa doadora por 
parte dos benefícios. Não há preocupação ne-
nhuma com o destino do dinheiro ou recurso, 
nem com a forma pela qual foram utilizados.

Marketing não é... perder dinheiro. A única 
maneira de escolher corretamente os investi-
mentos que devem ser feitos por uma empre-
sa é entendendo bem quais são as estratégias 
que dão resultados e são capazes de aproxi-
mar o negócio de suas metas. A ferramenta 
para isso em marketing é conhecida como 
retorno sobre Investimento, por meio desse 
indicador, é possível saber quanto dinheiro a 
empresa está ganhando ou perdendo com 
cada investimento realizado.

Enfim, Marketing é compreender o mer-
cado e os consumidores para criar relaciona-
mentos valiosos e gerar lucro. Ele abrange 
uma série de conceitos, estratégias e metodo-
logias, que estão em um ambiente mutante. 
Descobrir como sobreviver neste ambiente vai 
depender da sua experiência e sensibilidade, 
do seu talento e da sua constante capacida-
de de aprender e inovar em Marketing. Boas 
Venda$!

LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA É 
FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO COM 
MBA EXECUTIVO INTERNACIONAL

O que não é marketing?

O “avô” do comunicador
rendeu a forma com que ficaram conhe-
cidos. Eram especialmente utilizados por 
médicos, pois em uma época onde o te-
lefone fixo era a forma mais eficiente de 
contato, achar alguém não era uma tarefa 
fácil.

Os pagers não 
enviavam mensa-
gens, apenas re-
cebiam. Os textos 
chegavam aos apa-
relhos do destinatá-
rio por meio de in-
tervenção humana. 
Como funcionava? 
Simples: o remeten-
te ligava para uma 
central, informando 

o código do Bip de destino. Após isso 
informava a mensagem, que era digita-
da pelo operador. Ao fim do processo o 
texto era encaminhado. Nada automático 
como vivemos atualmente. Quanta dife-
rença, não?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Na época do Pager, do telefone analógico, do fax e da secretária 
eletrônica seria impossível imaginar, sem “viajar na maionese”, 
qualquer coisa parecida com o que vivemos atualmente. A veloci-
dade com que a tecnologia evolui surpreende a cada dia, eliminan-
do barreiras, encurtando distâncias e aumentando nossa depen-
dência, afinal, já imaginou a vida moderna sem tecnologia?

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Enviar um SMS pela primeira vez, para 
que, assim como eu, viu a telefonia móvel 
ganhar sua rede digital foi algo extraor-
dinário. Nossos celulares ganharam uma 
importantíssima função, e poderíamos 
nos comunicar por mensagens curtas de 
texto, algo extrema-
mente útil. Hoje em 
dia, com uma infinida-
de de aplicativos pro-
porcionando as mais 
variadas formas de 
comunicação o SMS 
praticamente caiu no 
esquecimento e, para 
muitos, soa como algo 
obsoleto.

Nos tempos da 
telefonia analógica esse recurso, bem 
como o identificador de chamadas, não 
existia. As vantagens dos serviços digitas 
eram evidentes e mostravam que uma 
nova era no mundo das telecomunica-
ções estava bem ali, na nossa frente. Mas 
antes mesmo do celular mensagens de 
texto já eram uma realidade. Como? Por 
meio do Pager.

O pequeno dispositivo, que ganhou, 
no Brasil, o “apelido” de Bip (ou Bipe) 
era utilizado por pessoas que, por algum 
motivo, precisavam ser localizadas com 
rapidez. Eles recebiam mensagens de 
texto, normalmente com um alerta que 

LUIZ VICENTE DORILEO

Fotos feitas no local da queda do helicóptero da Força Nacional, que 
atuava no combate aos incêndios no Pantanal, retratam o resgate dos 
três ocupantes e destruição da aeronave. O acidente ocorreu na quinta 
(8), a 13 km do aeródromo de Porto Jofre, em Poconé. Nas fotos é possível 
ver o inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Berberick, 
com uma fratura na perna, sendo socorrido pela Força Nacional. Ele pre-
cisou ser trazido para a Capital por uma aeronave do Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer).
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JUAREZ COSTA GARANTIDO... 
O juiz eleitoral, Mario Augusto Machado, da 22ª Zona Elei-

toral em Sinop, deferiu na manhã de ontem (09), a candidatura 
do emedebista Juarez Costa à prefeitura de Sinop. De acordo 
com o despacho da Justiça, todos os documentos juntados e 
exigidos pela legislação em vigor foram atendidos e conside-
rados legais. Havia uma expectativa por parte dos adversários 
que a sua candidatura fosse impugnada em decorrência de ou-
tros processos, mas agora, de forma oficial, o deputado federal 
está garantido no pleito municipal deste ano.

LADOS OPOSTOS 1...
A política mato-grossense tem suas particularidades lo-

cais que chamam muito a atenção. Uma delas é o fato de alguns 
políticos por questões pessoais deixarem de lado a coesão par-
tidária. Um desses exemplos é a situação dos Democratas em 
2020. A sigla tem o governador do estado e um dos três se-
nadores, mas por exemplo, na disputa suplementar ao Senado 
estão em lados opostos. Mauro Mendes [o governador] apoia 
Fávaro do PSD, por ver Leitão como um adversário político, já 
que em 2018 o tucano “ficou ao lado” de Taques na reeleição. 
Já Jayme Campos [o senador], está com Leitão, afinal seu irmão, 
Júlio Campos é o primeiro suplemente do tucano. Isso faz com 
que Mendes e Campos não estejam se bicando.

LADOS OPOSTOS 2...
Outra demonstração de que estar no mesmo partido não 

significa apoio irrestrito é o caso envolvendo o prefeito de 
Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) e a deputada estadual Janaina 
Riva (MDB). Depois de ter seu pai publicamente criticado por 
Pinheiro, Janaina optou por pular do barco, esquecer as amarras 
partidárias e declarar apoio à Roberto França (Patriota) na cor-
rida pelo Palácio Alencastro. Quem articulou a aproximação foi 
o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho, que tem bom 
trânsito com Janaina já que ambos compõem a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa. O pedido de apoio foi curto e rápido, 
e o aceite mais ainda.

ALMT VIRTUAL...
Desde que começou a pandemia em decorrência do novo 

coronavírus, as sessões da Assembleia Legislativa vêm sendo 
feitas de forma remota. As sessões virtuais contribuem para 
evitar a maior concentração possível de pessoas na Casa de 
Leis. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados houve mui-
tos casos por lá. Respeitando o que indica as determinações 
da Secretaria de Estado de Saúde, o presidente Botelho disse 
que não há precisão para quando as sessões possam voltar ao 
seu rito habitual. Pois há um temor de uma “segunda onda” de 
infecções, o que vem deixando as autoridades ainda em estado 
de alerta, mesmo com o platô de contaminação esteja conside-
rado “equilibrado”.

QUEM SABE, SABE?...
Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD anda muito 

confiante de que seu representante de partido, Carlos Fávaro, 
vá vencer as eleições suplementares ao Senado em Mato Gros-
so. A cúpula pessedetista está crente na vitória de seu correli-
gionário. Vale lembrar que o PSD de Kassab surgiu em meio à 
tempestade política de escândalos de corrupção quase que di-
ários no país e conseguiu aglutinar em seu guarda-chuva políti-
cos das mais diferentes vertentes. O PSD também é conhecido 
pelo seu fisiologismo frouxo, sem muita definição do que de-
fender e sem vergonha nenhuma de se aproximar de quaisquer 
pessoas que estejam no poder.  Kassab é o mesmo que teve ao 
mesmo tempo, cargo no governo Dilma e Alckmin.

DUELO NA DIREITA...
A contenda envolvendo os candidatos mais de direita na 

disputa suplementar ao Senado em Mato Grosso, ganhou mais 
um capítulo. A candidata Rubia Fernanda (Patriota) entrou com 
uma representação contra com o candidato Elizeu Nascimento 
(DC) por propaganda eleitoral irregular. De acordo com a legis-
lação eleitoral a propaganda conjunta de candidatos está proi-
bida, pois pode gerar desequilíbrio no pleito.

Nascimento tem materiais de campanha em conjunto com 
Cezinha Nascimento [candidato à vereador em Cuiabá]. A can-
didata patriota solicita a proibição definitiva da divulgação do 
material e aplicação de multa que pode virar de R$ 5mil a R$ 
30 mil.

NÃO DEU PARA RAONI...
O cacique mato-grossense Raomi Metuktire estava con-

correndo ao Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho de pre-
servação da floresta e dos povos originários. O resultado saiu 
ontem pela manhã, mas o representante brasileiro não levou 
o prêmio. A honraria acabou indo para o Programa Mundial de 
Alimentação da ONU por seu combate contra a fome e num 
momento em que o mundo vive uma ameaça sem preceden-
tes diante da explosão da pobreza por conta da pandemia do 
novo coronavírus. A preocupação dos organizadores do prêmio 
se refere à volta da fome na agenda internacional. Em 2015, o 
objetivo foi estabelecido para erradicar o problema até 2030. 
Caso vencesse, Raoni teria sido o primeiro brasileiro a vencer 
o prêmio.

DE OLHO NO PODER
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Aulas presenciais só voltarão com as 
condições sanitárias garantidas em MT  
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) infor-
mou que as aulas presenciais 
na rede pública estadual de 
ensino só retornarão no mo-
mento em que as autorida-
des estaduais de saúde de-
clararem que há condições 
sanitárias para isso.

A Seduc desenvolveu 
um Plano Pedagógico Estra-
tégico para a volta às aulas 
que foi aprovado pelo Gover-
no do Estado e divulgado no 
Diário Oficial.

Conforme o decreto, to-
das as ações devem observar 
rigorosamente as orienta-
ções das autoridades de saú-
de para redução dos riscos de 
contágio em face da pande-
mia de covid-19, devendo a 
Seduc emitir, de forma con-
junta com a Secretaria de 
Estado de Saúde, protocolos 
específicos para atividades 
escolares.

A secretária da Seduc, 
Marioneide Kliemaschewsk 
informou que ambas as se-
cretarias desenvolveram em 
conjunto uma nota com os 
protocolos de segurança que 
já foi encaminhado para as 
escolas, assessorias pedagó-
gicas e para os Centros de 
Formação de Atualização dos 
Profissionais da Educação.

“A nota técnica trata de 
todas as etapas do retorno 
presencial, como, por exem-
plo, como será o recebimen-
to do estudante na escola, 
como será o fluxo dentro da 
escola, a necessidade do dis-
tanciamento, o uso de más-
caras e demais equipamen-
tos de proteção individual, 
rotinas de limpeza, entre ou-
tras ações que são importan-

DA REPORTAGEM

A propaganda eleitoral 
gratuita em rádio e televisão 
dos candidatos que concor-
rem nas eleições municipais 
deste ano começou ontem 
(09) e segue até 12 de novem-
bro. As inserções em bloco, 
que desde 2016 são exclusi-
vas para candidatos a prefei-
to, ocorrem de segunda-feira 
a sábado. Na rádio, as primei-
ras inserções já foram ao ar 
entre as 7h e 7h10, e 12h e 
12h10. Na televisão, os progra-
mas estão sendo veiculados 
entre 13h e 13h10 e das 20h30 
às 20h40.

Além dos blocos, as 
emissoras são obrigadas a 
reservar 70 minutos diários 
para a inserções de 30 a 60 
segundos ao longo da pro-
gramação, sempre entre as 
5h e as 0h. Desse tempo, 42 
minutos são para propagan-
da de candidatos a prefeito e 

28 minutos para candidatos a 
vereador.

Do total de tempo da 
propaganda eleitoral gratuita 
em rádio e TV, 90% é dividido 
entre os candidatos de modo 
proporcional à representa-
tividade de seus partidos na 
Câmara dos Deputados. Ape-
nas 10% é dividido igualmen-

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou, no mês de julho, 
um balanço em que constava 
que 522 mil empresas fecha-
ram devido à pandemia. Des-
sas, 99% eram de pequeno 
porte. O número de empre-
sas inadimplentes também 
deve crescer 300%. O Projeto 
de Lei 860/2020 tem o obje-
tivo de instituir medidas em 
âmbito estadual para tentar 
minimizar esse problema. 

Para o deputado es-
tadual Dr. Gimenez, autor 
da proposição, são medidas 
temporárias de recuperação 
econômicas aos Microem-
preendedores Individuais 
(MEI), pequenas empresas e 
empresas de pequeno porte, 
afetados pelas interrupções 
de suas atividades, devido ao 
isolamento social obrigatório. 

Entre as medidas estão 
a liberação de emissões de 
Certidões Negativas, mesmo 

com pendências relativas ao 
período abrangido pela pan-
demia e enquanto durar a 
paralização específica dos se-
tores; também ficam suspen-
sos os parcelamentos esta-
duais ativos existentes, com 
retorno do pagamento em 
prazo não inferior a 12 meses, 
após a liberação das ativida-
des do setor.

A proposição estabelece 
suspensão de multas referen-
tes às obrigações, incluindo 
manutenção de parcelamen-
tos com parcelas em aberto, 
de possíveis encargos e obri-
gações acessórias estaduais 
não pagas durante o perío-
do da pandemia. Os efeitos 
desta Lei poderão ser pror-
rogados por ato do governo 
estadual. “É de extrema im-
portância oferecer suporte às 
empresas de pequeno porte, 
as microempresas e aos mi-
croempreendedores indivi-
duais, pois, com a paralização 
de suas atividades, ocorrida 
no primeiro semestre deste 

Ações foram desenvolvidas entre Seduc e SES 

São vedadas peças que possam degradar ou ridicularizar candidatos 

Objetivo é estabelecer medidas temporárias de auxílio

REDE PÚBLICA. Decisão consta no Plano Pedagógico Estratégico formulado pela Seduc e aprovado pelo Governo

ELEIÇÕES 2020

Horário eleitoral gratuito começou a 
ser veiculado ontem no Rádio e na TV

EFEITO COVID

Projeto propõe medidas que ajudem a
recuperar pequenas empresas em MT

Foto: SEDUC

Foto: DivUlgação

Foto: ilUStração

ano, todos ainda estão lutan-
do para colocar suas contas 
em ordem, queremos evitar 

mais demissões e manter um 
ritmo de retomada econômi-
ca”, afirma o parlamentar.

te entre os candidatos.
Pelas normas do Tri-

bunal Superior Eleitoral, os 
candidatos e partidos são 
obrigados a colocar nas pro-
pagandas legenda oculta, 
janela com intérprete de Li-
bras e audiodescrição, entre 
outros recursos.

São vedadas peças que 

possam degradar ou ridicu-
larizar candidatos. Caberá à 
Justiça Eleitoral julgar os ca-
sos de violação a essa regra. 
Caso condenado, o candidato 
pode perder tempo de pro-
paganda eleitoral gratuita. 
Também não é permitida ne-
nhuma propaganda paga em 
rádio e TV.

tes para garantir a segurança 
dos alunos e profissionais da 
educação”, explica a secretá-
ria.

A partir desse protocolo, 
a Seduc montará uma carti-
lha para instruir as unidades 
escolares a se prepararem 
para o momento de retorno.

Outra ação da Seduc, 
que esteve em andamento, 
foi a realização de uma pes-

quisa com os pais de alunos 
da rede estadual de ensino 
para saber a opinião deles 
sobre a possibilidade de re-
torno das aulas presenciais. 
A pesquisa, que terminou on-
tem (09), foi realizada online 
e está disponível no site da 
Seduc. Os dados vão orientar 
a Seduc na tomada de deci-
são quanto ao eventual retor-
no das aulas presenciais.

Por Clemerson Mendes
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Aprosoja aponta clima como fator
determinante para recorde na safra
DA REPORTAGEM

O presidente da Asso-
ciação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso 
(Aprosoja), Antonio Galvan, 
acredita que a estimativa 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) de 
que a safra 2020/21 alcance 
recorde de 268,7 milhões de 
toneladas pode ser concreti-
zada, contudo, o fator deter-
minante para que isso ocorra 
está diretamente relaciona-
do aos efeitos climáticos.

“A estiagem foi maior 
do que nos últimos anos, im-
pactando no atraso do plan-
tio em todas as regiões. Sem 
chuva e com armazenamen-
to de umidade no solo abai-
xo da média, o produtor não 
consegue iniciar o plantio”, 
ponderou.

De acordo com o 1º 
Levantamento da safra de 
grãos 2020/21 da Conab, a 
produção está estimada em 
268,7 milhões de toneladas, 
superando em cerca de 11 
milhões de toneladas o re-
corde de 257,7 milhões de 
toneladas da última safra. 
Os dados apontam ainda 
um crescimento na área cul-
tivada, na ordem de 1,3%. A 
expectativa é que nesta sa-
fra o plantio ocupe cerca de 
66,8 milhões de hectares, o 
que corresponde a 879,5 mil 
hectares a mais.

A produção de soja é 

estimada em 133,7 milhões 
de toneladas e mantém o 
Brasil como o maior produ-
tor mundial da oleaginosa. A 
colheita total de milho deve 
atingir 105,2 milhões de to-
neladas, também a maior da 
série histórica, com aumento 
de 2,6% sobre a anterior.

“É possível atingirmos 
esse recorde apontado pela 
Conab, mas tudo vai depen-
der do clima, que é a pior 
nos últimos anos. Vamos 
aguardar e torcer para que 
as chuvas se regularizem e 
possamos alcançar esses nú-
meros estimados”, finaliza o 
presidente.

ÁREAS
ALAGÁVEIS
Nesta semana, Galvan 

se reuniu com a secretária 
de Estado de Meio Ambien-
te, Mauren Lazzeretti e pro-
dutores rurais da região do 
Pantanal para tratar de um 
tema que atinge diversos 
agricultores, áreas úmidas e 
alagáveis.

Durante a reunião, o 
presidente da Aprosoja ex-
pôs a preocupação da enti-
dade em relação ao tema e 
afirmou que vai buscar téc-
nicos que possam subsidiar 
estudos e oferecer solução 
aos problemas enfrentados 
pelos produtores da região 
do Pantanal. “É preciso fazer 
um estudo, um mapeamen-
to dessas áreas úmidas, ala-

DA REPORTAGEM

O agricultor do Médio 
Araguaia, mesmo em meio a 
média de calor de 42ºC nas 
últimas semanas, tendo a ja-
nela de plantio aberta, quer 
plantar, mas fica ainda a mer-
cê do tempo. O alívio para o 
calor a seca e sinal verde para 
o plantio, que atrasou na sa-
fra 2020/21, está para chegar, 
e chuvas já são esperadas a 
partir deste sábado (10). Con-
forme a Clima Tempo, todas 
as cidades do Médio Araguaia 
têm 90% de chances de rece-
ber chuvas a partir do dia 10. 
E não serão chuvas passagei-
ras, salienta a previsão, apon-
tando que as precipitações 
devem seguir pelo menos 
até quarta (14). Nos principais 
municípios do Médio Vale, o 
acumulado hídrico dessa pri-
meira chuva significativa deve 
ultrapassar 40mm. Água Boa 

deve receber até 50mm, Que-
rência 41 mm e Canarana 46 
mm. Para Gaúcha do Norte a 
previsão aponta menos acu-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste de contratos de alu-
guel, registrou inflação de 1,97% 
na primeira prévia de outubro. 
A taxa é inferior aos 4,41% da 
primeira prévia de setembro. 
Os dados, divulgados ontem 
(9), são da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Com o resultado 
da prévia de outubro, o IGP-M 
acumula 18,01% no ano e 19,45% 
em 12 meses. A queda da taxa 
foi puxada pelos preços no ata-
cado, medidos pelo Índice de 

Preços ao Produtor Amplo, cuja 
inflação passou de 6,14% na pré-
via de setembro para 2,45% na 
prévia de outubro. Ao mesmo 

DA REPORTAGEM

Um estudo amplo e de-
talhado realizado pelo Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) 
mostra que nos próximos 10 
anos a produção de soja em 
Mato Grosso vai crescer qua-
se 66%, saindo de pouco mais 
de 35 milhões de toneladas 
estimadas para 2020 para 
mais de 58 milhões de tone-
ladas em 2030.

A área com soja no es-
tado deve aumentar cerca 
de 46%. Com isso, em 2030, 
Mato Grosso poderá ter qua-
se 15 milhões de hectares 
cultivados com soja. Assim, 
a participação do estado na 
produção nacional vai passar 
dos atuais 30% para 37%. Um 
total de 40% da receita es-
tadual está assegurada pela 
soja, que sozinha deve fatu-

rar, neste ano, inéditos R$ 50 
bilhões.

O Imea destaca que 
para que essas estimavas se-
jam concretizadas é preciso 
o fomento das exportações e 
investimentos em infraestru-
tura logística e tecnológica. 
O grão é a principal cultura 
agrícola do estado e o prin-
cipal produto de exportação, 
correspondendo a 57% das 
exportações mato-grossen-
ses.

Até agosto, o estado já 
tinha enviado a outros paí-
ses 21,3 milhões toneladas de 
soja. O volume é 5,5% maior 
que o total exportado em 
2019. A expectativa é que o 
cenário da produção avance 
ainda mais na próxima dé-
cada. Isso é necessário para 
transformação dos grãos em 
alimentos e a produção de 
biocombustível.

Foto: Divulgação

Produção mantém o Brasil como o maior produtor mundial de soja

Agricultor na expectativa pelas chuvas

Acumulado este ano é de 18,01%, revela pesquisa da FGV

Estimativa é de 58 mi/t colhidas daqui 10 anos

2020/2021. Produção de soja é estimada em 133,7 milhões de toneladas

MÉDIO ARAGUAIA

Chuvas são esperadas
a partir de sábado

ACUMULADO EM 18%

Inflação do aluguel é de 1,97%
na primeira prévia de outubro

SOJA

Produção deve aumentar 
quase 66% até 2030 em 
MT, diz Imea

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

gáveis e com dreno para que 
possamos ajudar o produtor 
rural que tanto necessita de 
uma legislação específica 
para região”, pontuou.

De acordo com Mau-
ren, a Sema solicitou a par-
ceria da Embrapa Pantanal 
para auxiliar na elaboração 
da pesquisa sobre a devida 
utilização das áreas úmidas, 
no entanto, na última reu-
nião antes da pandemia, a 
Embrapa apresentou uma 
negativa ao Estado e infor-
mou insuficiência de equipe 
para fazer as três áreas de 
estudo.

“Agora estamos em 
fase de assinatura de um 
Convênio entre a (Sema), 
Assembleia Legislativa e a 
Embrapa com a finalidade 
de dar continuidade nos es-
tudos sobre esses temas am-
bientais”, afirmou Mauren 
durante reunião.

A engenheira florestal e 
gerente de Sustentabilidade 
Socioambiental da Aprosoja, 
Marlene Lima, disse que o es-
tudo detalhado dessas áreas 
é de extrema importância 
para o Estado. “É fundamen-
tal dar o respaldo técnico e 
assim garantir as atividades 
dos produtores da região, 
bem como resguardar o di-
reito de produzir alimentos 
e gerar o desenvolvimento 
econômico e social em har-
monia com o ecossistema 
local”, declarou.

mulado, em torno de 37 mm 
com chuvas mais distribuídas 
durante os dias. Já para os 
demais municípios, embora 

sábado já tenham chuvas, o 
clima deve ficar mais úmido a 
partir de segunda, com previ-
são de 15mm na terça.

tempo, os preços no varejo e na 
construção civil tiveram alta. O 
Índice de Preços ao Consumi-
dor, que mede o varejo, subiu 

de 0,35% para 0,64% no período. 
Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) aumen-
tou de 0,88% para 1,26%.



EDEVALDO ROVARIS, CPF 994.024.081-34, torna público 
que requer junto a SEMA, as Licenças Prévia, de Instalação 
e de Operação, para um Ponto de Abastecimento instalado 
em área denominada Fazenda Gralha Azul, localizada na 
zona rural do município de Nova Ubiratã – MT. Não foi rea-
lizado EIA/RIMA.

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 
07.534.739/0008-07, torna público que requer junto a Secre-
tária Municipal de Meio Ambiente de Cláudia/MT, a Renova-
ção da Licença de Operação nº 1001/2016, para a atividade 
de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo, localizado na Av. Marechal 
Candido Rondon, 409, Centro do município de Cláudia – MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA.

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experi-
ência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020– RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO NO MUNI-
CIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRI-
TIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFE-
RÊNCIA EM ANEXO”. Onde sagrou-se vencedora a empresa E. TURATTI 
ENGENHARIA E PROJETOS (CNPJ 28.676.354/0001-70), com o valor global 
de R$ 104.302,90 (cento e quatro mil, trezentos e dois reais e setenta centa-
vos). Peixoto de Azevedo-MT, 08 de outubro 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Presidente em Substituição – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2020 Tipo: 
Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT, 
neste ato representada por sua Pregoeira Ofi cial designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará lici-
tação no dia 26/10/2020, às 08H00, para o Registro de Preços para Futura 
e Eventual Aquisição de Material de Expediente (Papelaria, Tecidos, Toners 
e Cartuchos) para Atendimento das Secretarias Municipais do Município de 
Novo Mundo – MT, conforme especifi cações do Edital de Licitação. A íntegra 
do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nu-
nes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores 
informações das 07H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.
novomundo.mt.gov.br. 

Novo Mundo, MT, 09 de outubro de 2020.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Ofi cial
Antonio Mafi ni

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0377/2019 DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT 
A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que aderiu a Ata de Registro de Preços 0377/2019 oriunda do Pregão Presencial para 
Registro de Preço nº 059/2019, do Município de Sinop/MT celebrada com a Empresa 
SALE SERVICE IND. COM. E SERVS. DE SINAL. VIÁRIA LTDA – INSCRITA NO CNPJ: 
00.304.942/0001-63, no valor total de R$ 27.241,62 (Vinte e sete mil, duzentos e quarenta 
e um reais e sessenta e dois centavos), cujo objetivo é “Aquisição de tintas e solvente 
para sinalização viária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transportes”, conforme especificações detalhadas e constantes no 
Termo de Referência, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013. Matupá - MT, 07 de outubro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES Presidente da CPL 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 048/2020, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de alimento nutricional em pó para uso oral ou enteral, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demandas judiciais, 
teve como vencedoras as empresas: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME com 
valor total de R$ 434.546,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e 
quinhentos e quarenta e seis reais), NUTRILIFE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS EIRELI com valor total de R$ 148.014,00 (cento e 
quarenta e oito mil e quatorze reais) DISBRANCO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA com valor total de R$ 51.375,00 
(cinquenta e um mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de outubro de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2020

Pregoeiro

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 067/2020, 
destinado a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
lubrificantes e aditivos, teve como vencedoras as empresas: N.E 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E LOCAÇÃO LTDA ME, com valor total de R$ 
46.250,00 (quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), 
E.M.PUERTA – ME, com valor total de R$ 173.229,00 (cento e setenta e 
três mil e duzentos e vinte e nove reais), M. C. COM. DE PROD. 
AUTOMOTIVOS LTDA, com valor total de R$ 7.950,00 (sete mil e 
novecentos e cinquenta reais), SO PESADO COMÉRCIO DE PEÇAS 
EIRELI, com valor total de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
reais) e WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI, com valor 
total de R$ 45.670,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos e setenta reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de outubro de 2020.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 2.904HA, 

c/ casa e curral 815m², Faz. Pirituba.

Inicial R$ 11.753.755,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS RURAIS

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 1.000HA,

Faz. Pirituba. 

Inicial R$ 4.047.437,00 (PARCELÁVEL)

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 825HA,

Faz. Taquari. 

Inicial R$ 3.339.661,00 (PARCELÁVEL)

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte – MT, 09 de Outubro de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 230/2020 e equipe 
de apoio, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal 
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993 e Decreto Federal Nº 10.024/2019, torna público que 
sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n.º 009/2020, para “Registro 
de Preços para futura e Eventual Aquisição de Containers para Atender as 
Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, a empresa GREEN 
CONTAINER EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ: 21.192.774/0001-31,  com sede na Rod. Emanuel Pinheiros,  s/nº, 
KM 06,  Bairro Jardim Vitoria, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.055-733, 
com o valor global de de R$ 95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e 
Quatrocentos Reais). Encaminho este resultado à autoridade superior 
para homologação do certame licitatório.

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos 
Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do Norte – MT, 
CEP 78578-000, através de sua Pregoeira Municipal e Equipe de Apoio, 
designada através da Portaria Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 2020, 
público para conhecimento dos interessados nos termos do art. 21, § 4º 
da Lei 8.666/93, que procedeu a retificação no edital do Pregão 
Presencial nº 034/2020, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes para atender a Frota Municipal 
de Ipiranga do Norte - MT” para realização de correções. Tendo em vista 
que as alterações realizadas afetam na formulação das propostas por 
parte dos licitantes, a data de sessão pública do certame fica reagendada 
para o dia 05/11/2020, às 07:30h, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga do Norte. O edital devidamente retificado e seus 
anexos poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, 
link LICITAÇÕES, junto a Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura (das 07h às 13h), de segunda a sexta-feira (exceto feriados) e 
ainda através do e-mail: licitacao@pirangadonorte.mt.gov.br.

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO - 1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Ipiranga do Norte-MT, 09 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2020

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 038/2019, que tem como 
o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica na Avenida 
dos Pioneiros no município de Marcelândia/MT, referente a Concorrência 
Pública nº 001/2019. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. DATA VIGÊNCIA: 31/03/2021. DATA DA EXECUÇÃO: 24/12/2020. 
DATA ASSINATURA: 09/10/2020.

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem ADITAR o valor mencionado na Cláusula 
terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 117/2020, 
que tem como o objeto o seguinte: Execução da obra de pavimentação 
asfáltica em ruas do Jardim Vitória, jardim Pioneiros, Vila dos 
Trabalhadores, Vila Esperança, e no Cemitério Municipal na Cidade de 
Marcelândia/MT, Conforme Planilhas Orçamentárias e Projeto Planta da 
Tomada de Preços nº 005/2020. CONTRATADA: BR PAVING 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. DATA ASSINATURA: 09/10/2020.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos 
de ar condicionado com serviços de instalação. Tipo: menor preço por lote 
- Data de abertura: 26 de outubro de 2020. Horário: 09h00min - local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2020

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 09 de outubro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 033/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 032/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de reforma 
na área externa do Hospital Municipal, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 30 de outubro de 2020. Horário: 09h00min. 
Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 09 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 030/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Presidente da CPL

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma 
da lavanderia do CMEII - Pequeno Aprendiz. Data de Abertura: 29 de 
outubro de 2020. Horário: 09h00min. Tipo: Menor preço (global). Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 9 de Outubro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades da 
secretaria de saúde. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
821279, 821280, 821281, 821282, H. JORGE OKAMURA inscrita no 
CNPJ sob o número 32.475.505/0001-07 no valor de R$ 125.400,00. Fica 
aberto prazo para interposição de recursos, conforme art. 4°, inciso XVIII 
da Lei n. 10.520/02. Nova Mutum - MT, 9 de Outubro de 2020.

Nova Mutum - MT, 09 de outubro de 2020.

O Município de Nova Mutum, torna público que em virtude de nenhuma 
empresa ter comparecido em tempo hábil para participar neste certame 
de licitação, fica prorrogada a data de abertura para dia 29.10.2020 às 
14:00 horas. Nova Mutum - MT, 09 de outubro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 

procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 

nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E 

SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 

PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Realização: Por meio do site 

www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 

das 14:00 horas do dia 13/10/2020 até às 08:00 horas do dia 23/10/2020 

(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 26/10/2020 

as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 

através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 

Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 

horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 

através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 

obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 

Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 

(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-

4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 25/09/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), página 24; a publicação do 
25/09/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), páginas 16-17; e a publicação do dia 25/09/2020 
do Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05 quanto ao 61º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO 008-2020. 

ONDE SE LER: O valor de R$ 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS). 

LEIA-SE: O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS). 
Peixoto de Azevedo/MT, 08 de outubro de 2020. 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do - CISVP

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 25/09/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), página 23-24; a publicação do 
25/09/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 17; e a publicação do dia 25/09/2020 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05 quanto ao 58º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO 008-2020. 

 
ONDE SE LER: O valor de R$ 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS). 

 
LEIA-SE: O valor de R$ 50. 520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS). 

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 25/09/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), página 24; a publicação do 
25/09/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 17; e a publicação do dia 25/09/2020 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05 quanto ao 59º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO 008-2020. 

ONDE SE LER: O valor de R$ 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS). 

 
LEIA-SE: O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS. 

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI
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TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 25/09/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), página 24; a publicação do 
25/09/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 17; e a publicação do dia 25/09/2020 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05 quanto ao 60º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO 008-2020. 

ONDE SE LER: O valor de R$ 63.796,00 (SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS). 

LEIA-SE: O valor de R$ 50.520,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS). 
Peixoto de Azevedo/MT, 08 de outubro de 2020. 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do - CISVP

 



Críticas da torcida e defesa da diretoria
DA REPORTAGEM

É com certa frequência 
que torcedores de Palmeiras 
e São Paulo têm reclamado 
dos trabalhos de Vanderlei 
Luxemburgo e Fernando Di-
niz em 2020. Criticados, os 
rivais se enfrentam neste sá-
bado (10), no Allianz Parque, 
às 18h, em jogo válido pela 15ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro.

Em janeiro, dirigentes 
palmeirenses e são-paulinos 
apostaram em poucas con-
tratações. O Verdão priorizou 
uma reformulação em seu 
plantel, promoveu os garotos 
da base e trouxe apenas dois 
novos jogadores (Matías Viña 
e Rony). O Tricolor manteve o 
elenco e só foi se reforçar em 
agosto, quando Luciano che-
gou do Grêmio.

Com o ano perto do fim 
e o Brasileirão se aproximan-
do do término do primeiro 
turno, Palmeiras e São Paulo 
ocupam a parte de cima da 
tabela de classificação: o Tri-
color tem 23 pontos e está na 
terceira posição, um ponto a 
mais do que o Verdão, hoje 
na quinta colocação. Mas há 
cobrança por evolução nas 
duas equipes.

Luxemburgo e Diniz já 
se enfrentaram em 2020: foi 
no distante 26 de janeiro, pela 
segunda rodada do Paulistão, 
um empate sem gols na Fon-
te Luminosa, em Araraquara. 
Os palmeirenses conquis-
taram o Torneio da Flórida 
e tentavam encaixar o time 
titular com quatro atacantes 
– ainda com Dudu – quando 

o calendário foi suspenso por 
causa da pandemia do coro-
navírus, em março. Já havia 
na época cobrança por um 
melhor desempenho, prin-
cipalmente contra os rivais, 
mas isso virou rotina nesta 
segunda parte da tempora-
da.

Depois de reestrear em 
2020 com derrota no Dérbi, 
em julho, o Verdão viu seu 
meio de campo se consolidar 
para a reta final do Campe-
onato Paulista com mais es-
paço para Patrick de Paula 
e Gabriel Menino, mas com 
menos criatividade.

Sem vencer um clássi-
co, o Palmeiras conquistou 
o Campeonato Paulista após 
um jejum de 12 anos, em uma 
final contra o Corinthians. 
Mas toda a expectativa de 
sequência mais tranquila 
não se concretizou. Nem a tal 
evolução do time virou reali-
dade.

O desempenho no 
Campeonato Brasileiro foi 
uma mistura de bons resul-
tados e futebol sem criativi-
dade. Foram poucas as vezes 
em que o torcedor conse-
guiu ver uma apresentação 
segura – talvez nos clássicos 
contra Santos e Corinthians. 
Mesmo com a invencibilida-
de, encerrada na quarta-feira 
após a derrota para o Botafo-
go, no Rio, Luxa viu a pressão 
aumentar dentro e fora do 
clube.

O título estadual, a pa-
ralisação de quatro meses e 
o pouco tempo para treinar 
em três competições, além 
de números positivos na Li-

DA REPORTAGEM

Neste fim de semana 
começa a Segunda Divisão 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2020. Quatro equipes 
disputarão duas vagas na eli-
te do futebol estadual do ano 
que vem. Os jogos serão em 
turno único, com os dois pri-
meiros colocados garantindo 
os acessos e disputando o tí-
tulo.

Na primeira fase, Vár-
zea Grande e Sorriso serão as 
duas cidades que receberão 
os seis jogos. Atlético Mato-
-grossense, Ação Santo An-
tônio (Leverger) e Santa Cruz, 
de Barra do Bugres, manda-
rão suas partidas no Estádio 
Dito Souza, em Várzea Gran-
de. Já o Grêmio Sorriso jogará 
no Estádio Egídio Preima, no 
Nortão. Na abertura, o Atléti-
co recebe o Santa Cruz, neste 
sábado (10), às 17h. No domin-
go (11), o Ação visita o Grêmio 
Sorriso, no mesmo horário. 
Na segunda rodada, o Santa 

Cruz recebe o Grêmio Sorri-
so no dia 17, às 16h, e o Ação 
encara o Atlético no dia 18, às 
16h, ambos os jogos no Dito 

DA REPORTAGEM

Alcançar e, principal-
mente, manter a liderança 
do Campeonato Brasileiro de 
pontos corridos é a missão do 
Atlético-MG ano após ano. Em 
2020, se é cedo falar em títu-
lo, uma meta o time de Jorge 
Sampaoli poderá conquistar 
se vencer os dois próximos 
confrontos: o de alcançar 
sete rodadas acumuladas na 
ponta, algo que só aconteceu 
no clube em apenas outras 
três temporadas. O Galo foi 
líder na 3ª rodada, depois viu 
o Internacional disparar. Mas, 
mesmo com um jogo a menos 
que o Colorado, chegou a 27 
pontos em 13 jogos e é o líder 
do Brasileiro nas últimas qua-
tro rodadas. São cinco no total. 
Vencer Goiás (sábado) e Flu-
minense (quarta) significará, 
naturalmente, a manutenção 

da ponta. Apenas em 2009, 
2012 e 2015 o Galo foi líder por 
tempo igual ou superior.

Em 2012, o Galo fez cam-

DA REPORTAGEM

Vasco e Flamengo se 
enfrentam neste sábado (10), 
em São Januário, e os rivais 
têm bem claro quem são as 
principais esperança de gol 
de cada lado: Germán Cano 
e Pedro. Depois de um ótimo 
início no Brasileiro, com sete 
gols, o argentino vive uma 
fase difícil. Os papéis se in-
verteram.

Enquanto Cano não 
marca há seis jogos (quatro 
pelo Brasileiro), Pedro mar-
cou seis vezes nas últimas 
cinco partidas. O centroa-
vante do Flamengo começou 
a competição como opção 
no banco de reservas, mas 
aproveitou bem as chances 
e se firmou, principalmente 
diante da ausência de Ga-
bigol por lesão. Na tempo-
rada inteira, Pedro disputou 
28 jogos (13 como titular) e 
marcou 14 gols. Uma ótima 
média de um gol a cada 87 
minutos em campo. “O Pedro 
não só finaliza bem, ele traz 
coisas importantes ao time. 

Quando tem problema, pode 
lançar para ele. Muito impor-
tante isso. Estamos conten-
tes. Ele, como todos, preci-
sava melhorar fisicamente e 
agora está ajudando muito”, 
analisou o técnico Domènec 
Torrent.

Os números mostram 
que o Vasco tem uma maior 
dependência de Cano, que 
marcou 7 dos 17 gols da equi-
pe no Brasileiro. Nestes seis 
jogos de jejum do argentino, 
o time do agora ex-técnico 
cruz-maltino Ramon Mene-
zes não venceu. A instabilida-
de do time refletiu no camisa 
9: na derrota por 3 a 0 para o 
Bahia, finalizou apenas uma 
vez. Ele tem sido menos abas-
tecido pelos companheiros.

Na temporada, Cano 
tem 16 gols. É inimaginável 
que, mesmo diante da má 
fase, perca o lugar no time, 
que será comandando por 
Alexandre Grasseli, técnico 
do sub-20. O Vasco é o 10º 
com 18 pontos. O Flamengo 
ocupa a 2ª posição com 24 
pontos.

Foto: Divulgação

Luxemburgo já foi técnico de Diniz nos tempos de Palmeiras

Estádio Dito Souza, em VG, receberá partidas da 2ª Divisão

Galo volta a ter dois jogos seguidos no Mineirão

Cano e Pedro fazem o duelo dos centroavantes no Vasco x Flamengo

CHOQUE-REI. Luxemburgo e Diniz convivem com pressão e cobrança por evolução das equipes

SEGUNDA DIVISÃO

Jogos da Segundona ocorrerão
em Várzea Grande e Sorriso

JOGOS EM CASA

Atlético-MG busca alcançar sete
rodadas como líder do Brasileiro

VASCO X FLAMENGO

Cano e Pedro:
esperanças de gol

Foto: Divulgação

Foto: PeDro Souza

Foto: Divulgação
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bertadores e Brasileirão, são 
alguns dos argumentos da 
diretoria para defender e dar 
sequência ao trabalho da 
atual comissão técnica. Mas 
é de entendimento interno 
também que o time pode e 
precisa render mais.

Na última quarta-feira, 
Luxemburgo cobrou publica-
mente pela primeira vez na 
temporada a contratação de 
reforços. O clube até avalia o 
mercado, principalmente o 
sul-americano, mas o novo 
momento financeiro é obstá-
culo. Uma forma de acalmar 
um pouco a torcida pode ser 
uma atuação convincente 
neste sábado, contra o São 
Paulo.

VITÓRIA
EM CASA
Há alguns dias era pos-

sível apostar, com alguma 
margem de segurança, que 
Fernando Diniz nem estaria 
no banco do São Paulo no 
clássico contra o Palmeiras. 
A contestação ao treinador 
é uma regra na passagem 
de Diniz pelo Morumbi. Fo-
ram poucos os períodos de 
calmaria desde setembro do 
ano passado, quando foi con-
tratado.

O principal deles foi no 
início do Campeonato Paulis-
ta deste ano, quando o time 
fez boas apresentações e se 
classificou para o mata-mata 
com antecedência. Antes de a 
pandemia paralisar o torneio. 
Na retomada, o São Paulo so-
freu. Perdeu o primeiro jogo, 
para o Bragantino, e venceu o 
segundo, o Guarani, com re-

servas – resultado que gerou 
alguma reclamação de torce-
dores por ter ajudado o rival 
Corinthians a se classificar.

O vexame veio na sequ-
ência, com uma eliminação 
nas quartas de final para o 
Mirassol, remendado duran-
te a paralisação, no Morum-
bi. Houve protesto de torce-
dores, críticas, mas Diniz se 

manteve no cargo com apoio 
da diretoria. O início de Bra-
sileiro, com bons resultados, 
arrefeceu as críticas, mas as 
más atuações e a eliminação 
precoce na Libertadores fize-
ram com que a pressão che-
gasse ao limite. Após empa-
te com o Coritiba, no fim de 
semana, Diniz recebeu um 
ultimato: só a vitória sobre 

o Atlético-GO, na rodada se-
guinte, o seguraria no banco.

Com mudanças que re-
forçaram o sistema defensivo 
da equipe, Diniz ajudou o São 
Paulo a vencer os goianos por 
3 a 0 e ganhou sobrevida na 
função. Um revés contra o 
Palmeiras, neste sábado, po-
rém, deve dar nova força aos 
críticos do treinador.

Souza. A última rodada do 
primeiro turno terá Grêmio 
Sorriso e Atlético no dia 25, às 
16h, no Egídio Preima, e Ação 

e Santa Cruz no Dito Souza. 
As finais serão nos dias 28 de 
outubro e 1º de novembro, 
em locais a serem definidos.

panha de campeão e liderou o 
1º turno. Mas o vice novamen-
te esteve presente na vida alvi-
negra, e o Fluminense venceu 

aquela edição, com Ronaldi-
nho Gaúcho, Cuca e Cia so-
mando 15 rodadas no primeiro 
lugar.



Máquina de solda ultrassônica otimiza 
produção de máscaras protetoras
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Usina Hidrelétrica 
(UHE) Sinop entregou nes-
ta semana ao Rotary Club 
Sinop Teles Pires uma má-
quina de solda ultrassônica, 
equipamento que pretende 
otimizar, ampliar e padroni-
zar a produção de máscaras 
protetoras nesse período de 
pandemia.

Trata-se do projeto Más-
cara Solidária, iniciado em 
maio, resultado da parce-
ria formada entre o Rotary 
e Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), campus 
Sinop, através do Laboratório 
de Agricultura de Precisão e 
Mecanização Agrícola (LAP-
Mec), que agora conta tam-
bém com o apoio da Usina.

O investimento da do-
ação é proveniente do Sub-
crédito Social do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
inserido no financiamento da 
Usina. A iniciativa integra um 
conjunto de ações que vem 
sendo desenvolvidas com o 
objetivo de ajudar famílias e 
segmentos que precisam de 
auxílio, no que diz respeito as 
consequências da Covid-19. A 
entrega da máquina e a assi-
natura do termo de doação 
foram realizadas no escritório 
da Companhia Energética Si-
nop, concessionária da Usina, 

pelo diretor-presidente, Ri-
cardo Padilha e representan-
tes do Rotary e UFMT.

“A doação desta máqui-
na é uma forma de prestar 
assistência aos segmentos 
que estão caminhando na 
mesma direção do Empreen-
dimento. Queremos que es-
ses investimentos cheguem 
aonde é necessário de for-
ma a minimizar os efeitos da 
pandemia”, ressaltou Ricardo 
Padilha.  O coordenador do 
projeto de extensão da UFMT 
e integrante do Rotary, pro-
fessor Rodrigo Zandonadi, 
explica que a máquina doada 
pela Usina tem o potencial de 
melhorar bastante a produ-
ção, tanto em produtividade 
quanto em qualidade.

 “No início todo o pro-
cesso era manual. Com a 
reabertura dos comércios a 
procura pelas máscaras au-
mentou. A ideia é que o novo 
equipamento entre o quanto 
antes na linha de produção 
do projeto e substitua algu-
mas máquinas de costura 
convencionais. Com isso va-
mos aumentar a produção, 
e o mais importante, melho-
rar a qualidade do produto, 
conseguindo seguir todas os 
requisitos da norma de segu-
rança brasileira.

MAIS MÁQUINAS
No último mês, a UHE 

Sinop doou para Secretaria 

DA REPORTAGEM

Os três tripulantes que 
estavam no helicóptero da 
Força Nacional que caiu no 
Pantanal mato-grossense na 
quinta (8), em Poconé, estão 
internados em tratamento 
em um hospital particular da 
capital. Estavam na aeronave 
o comandante Renato de Oli-
veira Souza, da Polícia Civil do 
Distrito Federal (DF), o copi-
loto Luiz Fernando Berberick, 
da Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro (RJ), e o 2° sargento PM 
Emerson Miranda Martins, da 
Polícia Militar (PM) do Rio de 
Janeiro.

A queda ocorreu en-
quanto a equipe combatia os 
incêndios na mata perto da 
cidade. As vítimas foram so-
corridas com vários ferimen-
tos pelo corpo e encaminha-
das em um helicóptero da 
Marinha do Brasil até Cuiabá 
para atendimento médico 
pela Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) aérea do Centro 
Integrado de Operações Aé-
reas (Ciopaer) de Mato Gros-
so.

Ainda não se sabe o que 
teria causado o acidente. O 

DA REPORTAGEM

O Lions Clube de Cam-
po Novo do Parecis finalizou 
mais uma campanha para o 
Hospital de Câncer de Mato 
Grosso. O mês de setembro 
também é lembrado como 
o mês de combate ao cân-
cer infanto-juvenil. Por isso, o 
Lions promoveu a arrecada-
ção de gelatina para destinar 
ao tratamento dos pacientes.

Aproximadamente qua-
tro mil caixas de gelatina fo-
ram doadas para a entidade 
fazer a entrega. Toda cidade 
de Campo Novo abraçou a 
causa, segundo a presidente 
do Lions, Andrea Andrade. “A 
gelatina possui colágeno e 
calorias, sendo fácil a inges-
tão. O hospital precisa desse 
tipo de alimento para ajudar 
na reposição de nutrientes e 
fortalecer a imunidade das 
crianças, que saem muito 
debilitadas, após a quimiote-
rapia”.

DA REPORTAGEM

O centro de pesquisa 
Copernicus Climate Change 
Service (C3S) publicou um mo-
nitoramento que indica que 
setembro de 2020 foi o mais 
quente da história. Segundo os 
dados coletados, houve um au-
mento de 0,05 °C em compa-
ração com setembro de 2019, 
que era considerado o mais 
quente até então. O ano de 
2016 é apontado como o ano 
mais quente de todos, mas os 
cientistas acreditam que 2020 
pode ocupar essa posição. Os 
meses de janeiro e maio deste 
ano também tiveram uma mé-
dia de temperatura mais alta 
do que os registros anteriores. 
O centro europeu explica que 
a La Niña, nome dado ao es-
friamento das águas do Ocea-

no Pacífico, é responsável por 
essa onda de calor no planeta. 
Há também um reflexo na di-
minuição da cobertura de gelo 
no Ártico durante o outono.

A extensão do gelo do 
Mar Ártico em setembro foi a 
segunda mais baixa registra-
da, tanto para a extensão diária 
quanto para a extensão mé-
dia mensal, informou o C3S., 
considerando ainda que esse 
costuma ser o período com os 
menores valores do ano. Um 
indicativo de que 2020 pode 
estar perto de ser o ano mais 
quente de todos é a média 
de temperatura na Sibéria, na 
Rússia, conhecida por suas bai-
xíssimas temperaturas. Por lá, 
as temperaturas alcançaram 
até 10°C acima do normal du-
rante o inverno e a primavera 
de 2020.

Foto: Divulgação

Reunião de entrega de solda ultrassônica

Helicóptero que combatia incêndio no Pantanal caiu na quinta

Destino: crianças que lutam contra o câncer

Houve aumento de 0.05°C em comparação com o último recorde, em 2019

SINOP. Equipamento doado pela UHE ao Rotary Club será utilizado na produção

PANTANAL

Tripulantes são internados em Cuiabá

C.N.PARECIS

Lions Clube arrecada alimentos

CENTRO DE PESQUISA

Setembro foi o mês mais 
quente da históriaFoto: Força NacioNal

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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de Assistência Social, duas 
máquinas de costura, mode-
lo overloque. Nesta semana 
entregou mais duas, totali-
zando a doação de quatro 

máquinas. Os equipamentos 
serão utilizados pela secre-
taria na realização de cursos 
com o apoio dos Cras. Duran-
te a pandemia, enquanto os 

cursos não estão sendo rea-
lizados, seguindo os protoco-
los dos órgãos de saúde para 
evitar a propagação do Coro-
navírus, as máquinas estão 

sendo utilizadas na confec-
ção de máscaras e capotes, 
para a proteção de profissio-
nais da saúde, servidores pú-
blicos e população em geral.

caso será investigado pelo 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-

ronáuticos (Cenipa). A aero-
nave, que auxiliava nos traba-
lhos da Operação Pantanal II, 

havia saído de Corumbá/MS 
e estava na região de Poconé 
há duas semanas.
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Confira 10 dicas do Procon
para a compra de presentes
DA REPORTAGEM

O Dia das Crianças, 
comemorado em 12 de ou-
tubro, é uma das principais 
datas comerciais e festivas 
do ano. Mesmo com a reco-
mendação de se manter o 
isolamento social e sair de 
casa o mínimo possível para 
evitar a propagação do co-
ronavírus (Covid-19), muitas 
pessoas irão às compras, pois 
fazem questão de presen-
tear as crianças da família. 
Nessa data, os brinquedos 
costumam ser os principais 
pedidos dos pequenos. No 
entanto, é preciso planejar o 
gasto, para não comprome-
ter o orçamento mensal.

Para garantir que a di-
versão aconteça, que os gas-
tos sejam equilibrados e que 
não comprometam as finan-
ças da família, o Procon-MT 
dá dicas para quem deseja 
presentear possa consumir 
com consciência e responsa-
bilidade:

1. Fique atento às pro-
moções: A concorrência co-
mercial nesse período sem-
pre resulta em promoções. 
Aproveite para pesquisar e 
comprar na loja que oferece 
as melhores condições e pre-
ços. Entretanto, certifique-se 
de que a peça de fato está 
em valor promocional ou se 
a loja está apenas se apro-
veitando disso para atrair a 
atenção do consumidor.

2. Planeje seu gasto: O 
ideal é planejar antecipada-
mente para não comprome-
ter seu orçamento. Para isso, 
analise seus gastos e estabe-

leça previamente um valor 
máximo para essa despesa. 
Com esse valor em mente, 
decida que presente/brin-
quedo comprar.

3. Certificação de qua-
lidade: Todos os brinquedos 
destinados a crianças de até 
14 anos devem ser certifica-
dos pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). O selo 
do Inmetro é a garantia de 
que o produto foi testado e é 
adequado para a faixa etária 
indicada. Verifique atenta-
mente o selo na embalagem 
do produto.

4. Crianças pequenas 
e bebês: Redobre a atenção 
ao comprar brinquedos para 
crianças muito novas e be-
bês e observe atentamente 
a classificação indicativa do 
brinquedo. Alguns produ-
tos podem conter pequenas 
peças que colocam em risco 
a saúde e a segurança da 
criança, por isso, verifique se 
na embalagem ou etiqueta 
há instruções de uso.

5. Produtos falsos: Aten-
ção a produtos falsificados: 
tintas especiais e materiais 
tóxicos, bordas cortantes e 
ruídos acima do permitido 
são alguns dos problemas 
encontrados em produtos 
destinados a crianças que 
são contrabandeados e que 
podem colocar risco a saúde 
e segurança dos pequenos. 
Se possível, opte por com-
prar no comércio formal, 
que garante a procedência 
do produto e que todas as 
informações prestadas na 
embalagem são verdadeiras.

É preciso planejar o gasto, para não comprometer o orçamento mensal 

DIA DAS CRIANÇAS. Para economizar e gastar com segurança, planeje seus gastos e fique atento às promoções
Foto: Divulgação

6. Documentos fiscais: 
Exija sempre todos os com-
provantes de compra. A nota 
fiscal garante ao consumidor 
o direito de exercer o prazo 
de garantia para reclamar 
de defeitos na fabricação. A 
garantia legal para produtos 
não duráveis, que são aque-
les que se extinguem com 
seu uso, como alimentos, 
por exemplo, é de 30 dias. Já 
para os bens duráveis (que 
tem consumo prolongado, 
como é o caso dos brinque-
dos) é de 90 dias.

7. Trocas: O Procon-MT 
ressalta que os lojistas não 
são obrigados a efetuarem 
trocas motivadas por gosto 
pessoal, mas somente em 
casos de vício de qualidade 
(defeito). Tanto brinquedos 
como vestuários são consi-
derados produtos duráveis e, 
de acordo com o Código de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (CDC), têm garantia 
legal de 90 dias. Caso precise 
do benefício da troca, é im-
portante se informar sobre a 
possibilidade no momento 
da compra.

8. Não deixe para últi-
ma hora: Faça suas compras 
o quanto antes, pois se dei-
xar para última hora talvez 
você não encontre o item 
que deseja comprar. Além 
disso, é comum que os pre-
ços dos brinquedos e itens 
destinados a crianças su-
bam de preço nos dias que 
antecedem a data.

9. Use a criatividade: 
Quanto maior o número de 
crianças que você deseja 
presentear, maior terá que 

ser a sua criatividade. Se for 
muito caro presentear todas 
elas, você pode propor algu-
ma atividade, como um pas-
seio ou até uma ida a uma 
sorveteria, por exemplo. Às 
vezes as crianças pedem 
presentes que acabam sain-
do mais caro do que o que 
planejamos gastar. Se isso 

acontecer, proponha outro 
tipo de diversão que possa 
custar menos para seu bolso.

10. Diversão: Se, no mo-
mento, você não tem condi-
ções financeiras para com-
prar um presente, é válido 
explicar a situação financei-
ra da família para a criança. 
Se for possível, uma boa al-

ternativa é combinar que a 
data pode ser comemorada 
de outra formas, com um 
passeio gratuito em um par-
que, uma sessão de cinema, 
uma visita a algum lugar, um 
piquenique ou brincadeiras 
lúdicas. Aproveite o momen-
to para conversar também 
sobre consumo consciente.


